Uchwała Nr XXXII/253/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Działdowo uchwala,
co następuje:
§1. Uchwala się program współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/253/08
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 2009 roku

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DZIAŁDOWO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA ROK 2009.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Podstawą rocznego programu współpracy gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z późn. zm.)
2. Program współpracy ma na celu włączenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do działalności
społecznie użytecznej na zasadzie partnerstwa.
3. Użyte w programie określenia oznaczają:
− ustawa - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
− organizacje pozarządowe - organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których
mowa w art. 3 ustawy,
− program - program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art.3 ust. 3 ustawy,
− dotacja - dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104, z póżn. zm.),
− konkurs - otwarty konkurs, o którym mowa w art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy.

1.

II.

CELE PROGRAMU

Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym,
poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi programu są:
1. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej gminy.
2. Promocja postaw obywatelskich i prospołecznych.
3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
4. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
5. Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy.
6. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej.
III.

UCZESTNICY PROGRAMU

1.
Organizacje.
Program obejmuje wszystkie zainteresowane podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające
na terenie gminy Działdowo lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę)
1) Podmioty uczestniczące w programie muszą spełniać następujące kryteria:
− być niezależne od władz publicznych i instytucji sektora finansów publicznych,
− nie działać w celu osiągnięcia zysku,
− być zdecentralizowane (posiadać lokalną samodzielność operacyjną i programową w zakresie projektów
zgłoszonych do Programu).
2)

W Programie mogą uczestniczyć:
− fundacje z wyłączeniem fundacji Skarbu Państwa (ustawa o Fundacjach),
− stowarzyszenia zarejestrowane sądownie (ustawa prawo o stowarzyszeniach)
− stowarzyszenia szczególne, do których stosuje się odpowiednie przepisy szczegółowe, jak PCK
i OSP,
− kluby sportowe - stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki ( ustawa o kulturze fizycznej),
− organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego,
− grupy nieformalne (niesformalizowane inicjatywy obywatelskie).

3)

Program nie ma zastosowania do następujących podmiotów:
− spółdzielni,
− partii politycznych
− związków zawodowych i organizacji pracodawców,
− samorządów zawodowych,
− fundacji utworzonych przez partie polityczne,
− fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
z wyłączeniem fundacji wymienionych w art. 3 ust. 4 pkt a, b, c ustawy,
− spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

2.

Władze gminy.

W ramach Programu partnerem ze strony władz gminy jest Wójt Gminy oraz Rada Gminy i jej komisje.
Bezpośrednimi realizatorami Programu są: Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia, Referat Rozwoju,Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
IV.

FORMY WSPÓŁPRACY

1.

Współpraca samorządu z organizacjami będzie realizowana na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesu partnerów.
Współpraca ta może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

2.

Zlecanie zadań publicznych przez Gminę odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu ofert,
ogłoszonego, z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem:

3.

Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:
a)
rodzaju zadania,
b)
wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania,
c)
zasadach przyznawania dotacji,
d)
terminach i warunkach realizacji zadania,
e)
terminie składania ofert,
f)
terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,
g)
realizowanych w roku budżetowym i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i związanych z nimi kosztami i dotacjami przekazanymi na ich realizację,

4.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Działdowo,

5.

W uzasadnieniu wyboru oferty podaje się spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ustawie
i w ogłoszeniu o konkursie,

6.

Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie realizacji zadania
publicznego,

7.

Podmiot, który realizuje zadanie, zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych na realizację umowy.

8.

W czasie wykonywania zadania publicznego Urząd dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania pod kątem
stanu jego realizacji, efektywności, rzetelności i jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków
publicznych i prowadzenia dokumentacji.

9.

Dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.
10. Organizacje pozarządowe i Podmioty oraz Wójt informują się wzajemnie o planowanych kierunkach
działań związanych z działalnością statutową i prowadzą obustronne konsultacje.

11. Organizacje
publicznych.

pozarządowe lub Podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć Gminie ofertę realizacji zadań

12. Urząd zapewnia organizacjom pozarządowym i Podmiotom pomoc w zakresie:
a) przepływu informacji o szkoleniach konferencjach, seminariach związanych
b)
c)
d)
V.

z ich działalnością
statutową,
nawiązywania kontaktów międzynarodowych,
udzielania rekomendacji dla firm sponsorujących projekty organizacji pozarządowych lub Podmiotów,
udostępniania obiektów użyteczności publicznej dla celów realizacji zadań publicznych.
ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA ORGANIZACJI

1. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z następujących form:
− powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
− wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Dotacje, o których mowa w pkt l nie mogą być wykorzystane na :

−
−
−
−
−
−
−
VI

remonty budynków,
zadania i zakupy inwestycyjne, pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
budowę, zakup budynków lub lokali,
zakup gruntów,
działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
działalność polityczną i religijną.
KIERUNKI WSPÓŁPRACY

1. Przedmiotem współpracy może być przedsięwzięcie podejmowane przez organizacje oraz zainicjowane
przez władze samorządowe, jeżeli obie strony wyraża wolę współpracy, a efekt przedsięwzięcia będzie
korzystny dla mieszkańców gminy Działdowo.
2. Priorytetowe dziedziny, w których podejmowane będzie współdziałanie w roku 2008 są:
W sferze dotyczącej wspierania kultury podejmowane będą następujące działania:
- organizacja festiwali, przeglądów i spektakli teatralnych, tańca współczesnego, muzycznych i
filmowych, organizacja konkursów z zakresu kultury,
- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych i
pisarskich, konferencji,
- kultywowanie lokalnych tradycji oraz ochrona dóbr kultury,
W sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej podejmowane będą działania w zakresie:
1) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej- organizacja konkursów, wystaw, imprez plenerowych
nawiązujących do tradycji narodowej,
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a.
działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,
b.
działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
c.
działania mające na celu upowszechnianie nauki języków obcych,
d.
wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,
e.
organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań,
3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
a.
działania popularyzujące turystykę, organizacja rajdów, konkursów,
b.
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a.
wspieranie klubów sportowych,
b.
promocja sportu dzieci i młodzieży,
c.
organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
d.
udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo-rekreacyjnych,
5) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a.
organizacja współpracy międzynarodowej,
b.
wymiana młodzieży,
c.
organizacja wspólnych działań, imprez, zawodów sportowych.
W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania:
1) w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
a.
pomoc informacyjna w zakresie dostępu do wczesnej diagnostyki i rehabilitacji,

2)

3)
4)
VII.

b.
zapewnienie dostępu do dóbr i usług, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
w zakresie pomocy społecznej:
a.
realizacja programu profilaktycznego i terapeutycznego dla dzieci i młodzieży, zagrożonej
patologiami społecznymi, a w szczególności uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
a.
realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym,
b.
realizacja programu związanego z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem
alkoholizmowi.
w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia: wspieranie i udział w realizacji programów
dotyczących tej tematyki,
w zakresie patologii społecznej: wspieranie działań, których celem będzie przeciwdziałanie zjawiskom
patologii społecznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo.
2. Wysokość środków finansowych na realizację programu określa uchwała budżetowa na rok 2008.

